
POËZIE 

Drie gedichten 
KEES HERMIS 

Zangsporen 

Als een warme hand die paste 

sloot het huis zich om ons heen 

al thuis voordat wij erin woonden 

wezen ons onze voeten de weg naar 

elke plek 

kom zei de hand en ga maar, 

geheime kamers zijn er niet, 

vertrouw het dak boven je hoofd en zing 

je naamspoor over de plavuizen vloeren 

zo weefden wij ons in, 

deden de oude dagen weg 

en vouwden nieuwe open 

steeds meer werden het huis en 

haard naar onze hand gezet 

Crensbesef 

Vanuit een windhoge golf leest hij zich terug 

in geuren van vers gebakken brood, weet zich geland 

onder een met leegte dichtgevloeide lucht, 

blauwdruk van milde dood 

en even is er huiver om zoveel zachtmoedigheid 

waarmee hem open veiligheid om niet wordt aangereikt 

de dreiging wijkt, streelt zijn gezicht, hij meet de verte 

van het wad die eindig en voorlopig is, verdwaalt 

in een verneveld licht 

niet verder dan zijn handen, voeten in zand en water 

wordt hij zichzelf gewaar, aardmens van kop 

tot teen doorstroomd met het besef ik ben 
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Dagwaarde 

Ver bij de andere vandaan vind ik een meeuw 

over de kop, de snavel in het zand gestoken 

de leegte van het strand maakt hard dat 

er geen vluchtgegevens zijn, geen zwarte doos 

de vleugels om zijn romp gevouwen moet hij zijn 

neergestort, een vrije val, terug naar zijn oorsprong toe 

ik zie al wat wind en water doen met het karkas, 

de veren, zo gaat dat dus, naamloos en ongeteld 

wordt leeftijd volgevlogen en niemand die hem mist 

zolang hij wordt bewaard in deze vorm van het woord 

keert hij soms even aan het licht, komt hij op adem 

van wie leest, vliegt hij een ogenblik door dit gedicht 
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